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Hylophila prasinana L. (de Autumimsvlinder) behoort tot

onze grootere, inlandsche soorten van Cymbidae, die met de

Nolidae bekend zijn om de kunstige samenstelling van haren

cocon. In vele werken op entomologisch gebied vindt men aan

hare kunstvaardigheid in het spinnen dan ook een woord van

bewondering gewijd. De wijze, waarop de rupsen hare fraaie

cocons weven, blijft echter, voor zoover mij bekend, ook in

werken van zuiver biologischen aar 1 onvermeld. Zoo noemt

Rosei b.v, het spinsel van IlylopJiila prasimnui »zonderling«

en heet Sepp het »zeer aartig«, »hun alleen eigen«, terwijl

hij ook de splijting van den cocon bij de ontpopping beschrijft.

Doch eene nadere aanwijzing omtrent de vorming van het

zonderlinge sjiinsel ontbreekt.

De cocon van //. prasinana is, afgezien van de meerdere

grootte en ten deele ook van de kleur, gelijk aan dien der

andere soorten van bovengenoemde familiën. Hij bestaat uit

een taai, papierachtig weefsel en heeft eene gedaante, die men

gewoon is te omschrijven als »een omgekeerd schuitje« of

»een omgekeerde roeiboot«, welk schuitje of roeibootje dan

met de opene zijde tegen een vlak voorwerp, eene bladopper-
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vlakte is aangesponnen. Aan het eene uiteinde is het spinsel

toegespitst, het andere einde is stomp en als min of meer

vlak afgesneden. Over het midden van dit stompe gedeelte

loopt van ouder tot in een kleinen top naar boven eene vrij

dikke lijst, eene kiel, waarin zich eene uiterlgk onzichtbare

langspleet bevindt. Die kiel bestaat dus uit twee halve lijsten,

die gedurende liet popstadium veerkrachtig tegen elkander

sluiten, doch voor den druk van den zich ontpoppenden vlin-

der tijdelijk uiteenwijken om dezen gelegenheid te geven het

spinsel te verlaten.

Wanneer eenige cocons met elkander vergeleken worden,

valt nog eene andere bijzonderheid in het oog. De meeste zijn

aan de bovenzijde gelijkmatig afgerond, sommige echter ver-

toonen een tweetal geheel of ten deele ontwikkelde randen of

lijsten. Deze lijsten beginnen aan het spitse einde van den

cocon, wijken in het midden buikig van elkander af en ver-

eenigen zich weder bij den top van het stompe uiteinde.

Boe ontstaan nu deze randen en hoe verkrijgt de rups aan

het vooreiude van den cocon eene gespleten lijst V

Zij begint haren arbeid met het aanbrengen van " eenig

.vliesachtig weefsel op de plaats, die zij ter vcrpopping lieeft

gekozen. Vervolgens klampt zij zich hier stevig met de

sterk ontwikkelde naschuivers vast en weeft dan om en over

zich heen oen ijl, wijdmazig spinsel, waarbij zij evenals

sommige andere insecten haar lijf als vorm of mal gebruikt.

Terwijl het achterste gedeelte van haar lichaam rustig blijft

liggen, brengt zij het lenige voorlijf zóó ver langs den rug

en de zijden achterwaarts, dat alle punten om haar heen door

den spinlepel worden bereikt. De vorm van het spinsel aan

het toegespitste einde wordt dan onmiddellijk bepaald door de

gedaante van het sterk achterwaarts gedrongen en daardoor

verdikte achterlijf. De meerdere wijdte aan het andere, stompe

einde is een gevolg van de vrijere, ruimere bewegingen, welke

de kop daar kan uitvoeren. Het omspinnen van het verdikte



16 p. HAVERHÜEST,DE COCOWOKMINGVAN HYLOPHILA PKASINANAL.

achterlijf is oorzaak, dat het weefsel aan het spitse einde van

den cocon toch ruim genoeg wordt om de rups in de gelegen-

heid te stellen later weder het voorlijf tusscheu het achterlijf

en den cocon wand te wringen, ten einde het weefsel aldaar

te versterken. Dit eerste hulsel heeft echter geene lijsten en

is zonder spleet.

Om eene gelijkmatige verdikking van den cocon te verkrijgen

moet de rups tegen den rug en de zijden van het spinsel

overal ongeveer gelijke hoeveelheden nieuwe stof aanbrengen.

Sommige rupsen echter doen dit niet. Zij brengen al voort-

spinnende, hetzij door mindere lenigheid, hetzij door beginnende

uitputting of eene andere oorzaak den kop niet ver genoeg

naar achteren over den rug. De spintepel bereikt dan of niet

of een onvoldoend aantal malen de hoogste deelen van den

cocon, terwijl daarentegen aan beide zijden, iets beneden het

midden van den rug, eene overmaat van spiustof wordt

afgezet. Er ontstaan daar dan twee lijnvormige ophoopingen

van spinsel, die zich als lijsten voordoen. Een dergelijke cocon

maakt in dit stadium van bewerking den indruk, alsof hij uit

twee halve cocons ware samengesteld, die aan de boven-

randen door eene ijle baan van kruissteken losjes aan elkander

werden verbonden. Wel is waar werkt de rups vervolgens

nog zoo lang aan haar hulsel voort, tot dit overal de ver-

eischte ondoorzichtigheid en sterkte heeft verkregen; maar de

eenmaal verdikte plaatsen worden hierdoor niet meer wegge-

nomen en blijven als lysten op de buitenzijde van den cocon

zichtbaar.

Om aan het stompe spinseleinde de lijst met de spleet te

verkrijgen volgt het dier eene geheel andere methode. Deze

gespleten lijst wordt door de rups opzettelijk aangebracht en

blijft als een essentieel gedeelte van den cocon nooit achter-

wege. De wijze, waarop de rups haar vervaardigt, is trouwens

even eenvoudig als merkwaardig. Aan dit punt van haren arbeid

gekomen begint zij met een voorpoot en de helft van haren
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kop door het spinsel heen te duwen. Daarna plaatst zij zich

met den kop en het eerste borstsegment schrijlings op den rand

der gemaakte opening en brengt nu beurtelings ter linker- en

ter rechterzijde zoo overvloedig spinstof aan, dat de beide

dunne randen weldra in eeii ])aar dikke, reclite, veerkrachtige

lijsten zijn veranderd. De aanvankelijk kleine opening wordt

middelerwijl naai boven en naar beneden door den rijzenden

en dalenden kop tot eene spleet van voldoende lengte uitge-

rekt of uitgescheurd. Trekt daarna de rups den kop en de

pooten terug, dan sluiten de beide lijsten zich dicht aaneen.

Ten slotte nog eene opmerking omtrent de plaats, die de

rups zich ter verpop})ing kiest. De mededeelingen hieromtrent

zijn niet alle even juist. Zoo vindt men in den nog verschij-

nenden door Dr. A. Spuler herzienen 3" druk van Hofmanns

»Die Schmetterlinge Europas« opgegeven, dat de cocon »an

der Blattoberseite« aangesponnen svordt. Die uitspraak schijnt

een gevolg van minder volledige waarneming. Ouder de cocons,

die ik voor mij heb, zijn er een vijftal op eikebladeren ge-

sponnen „en alle, zonder uitzondering, bevinden zich aan de onder-

zijde. De juiste toedracht der zaak zal wel de volgende zijn.

De beukebladeren vertoouen ten tijde van de verpopping der

rups, in het najaar, op de ondervlakte sterk verheven zijner-

ven, die evenwijdig, dicht naast elkander loopen ; de boven-

zijde der bladeren is daarentegen gelijkmatig effen en de rups

geeft hieraan de voorkeur. Bij eikebladeren bestaat dit sterke

onderscheid tusschen de beide bladoppervlakten niet en de

rups behoeft derhalve hier de onderzijde van het blad niet te

vermijden. Ook is het geen vaste regel, dat de larve den cocon

vrij tegen eene bladvlakte opweeft. Zij schijnt deze op hoogen

trap van ontwikkeling staande vaardigheid slechts min of meer

uoodgedrongen te gebruiken. Geeft men haar keuze, dan volgt zij

nog gaarne den weg van rupsen met minder hoogstaand spin-

vermogen. Zij kiest zich ter verpopping dan dikwijls eene

verborgen plaats: de ruimte tusschen een paar bladeren of de

1 ijdschr. c. Enioui. UI. 2
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holte binnen een opgerold blad en bedekt de geheele ruimte

om haar heen met het vliezige voorspinsel, waarbinnen dan

de toch schuitvorraige cocon komt te liggen. De pop heeft

echter ter ontwikkeling zulk eene verborgen plaats en zulk

een voorhujsel niet noodig, zoodat er overbodige arbeid door

de rups geschiedt en verspilling van spinstof plaats heeft.

Soortgelijke gevallen schijnen echter verklaarbaar, indien men

hen beschouwt als een terugslaan tot een vroegeren, lageren

toestand, waaruit zich de hoogere nog niet zeer lang geleden

en ten volle afgesloten ontwikkeld heeft.


